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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande, §§ 1-3, § 5, §§ 10-11, §§ 13-15 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Johannes Chen (-) 
Johnny Håkansson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD)  
Lindis Ohlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Ulla Samuelsson (C) går in som tjänstgörande ersättare för Susanne Persson (C) 
Börje Johansson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S) 
Kristina Rydén (S) går in som tjänstgörande ersättare för Ally Karlsson (V) 
Yvonne Olsson (SD) går in som tjänstgörande ersättare för Sandra Bergkvist (SD)
  

Övriga närvarande  

Ersättare Laila Andersson (L), § 1-3, § 5, §§10-11, §§13-15  
Jennie Risberg (M) §§ 1-3, § 5, §§ 10-11, §§ 13-15 

Tjänstemän Catherine Persson, äldreförvaltningschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Maria Sevestedt, enhetschef  
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS  
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare   
Anna Kristensen, nämndsekreterare 

Övriga  
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Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Bo Johansson (S) föreslås att utöver ordförande justera dagens protokoll.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse Bo Johansson (S) att utöver ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningsförvaltningen 

den 4 juni klockan 10:00.  

________________ 
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§ 66 Dnr 2018-000095 704 

Tertial I 2018 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningschef samt ekonom presenterar och redovisar uppföljning av 

Tertial I 2018 för nämnden. Prognos är att äldrenämnden beräknar göra ett 

överskott om 10 mnkr. Material har tillställts nämndens ledamöter genom 

utskickat material. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna 

Tomas Lund (SD), Johnny Håkansson (S), tjänstgörande ersättare Kristina 

Rydén (S), Ulla Samuelsson (C) samt ersättare Laila Andersson (L).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar följande 

- att godkänna tertialrapport I 2018 samt översänder densamma till 

kommunfullmäktige för vidare rapportering, 

- att uppdra till äldreförvaltningen att till sammanträdet i juni 2018 

återkomma med en fördjupad analys av tertial I.  

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 67 Dnr 2018-000124 739 

Lägesrapport- trygghetslarm i särskilt boende  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om situationen avseende trygghetslarmen i 

särskilt boende.  På ett extrasammanträde i april beslutade nämnden att ge 

Tunstall AB ytterligare 30 dagar att lösa problemen, det nya datumet blev 

den 11 maj. Situationen idag bedöms vara värre än för en månad sen och 

larmen är bedöma som icke säkra. Kommundirektören, förvaltningschefen, 

IKT-strategen och upphandlaren hade ett möte fredagen den 25 maj och 

beslutade då att avtalet ska sägas upp. Förvaltningen måste upphandla ett 

nytt larm.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Johannes 

Chen (-) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att delegera till äldreförvaltningschefen att utforma 

och anta förfrågningsunderlag för upphandling av trygghetslarm i särskilt 

boende samt att besluta om tilldelning.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, äldreförvaltningen  
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§ 68 Dnr 2018-000096 739 

Förberedande målarbete för 2019-2020  

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden ska ta fram och besluta om mål för 2019-2020. Vid 

sammanträdet 2018-05-30 ska förslag arbetas fram och tills sammanträdet 

2018-06-27 ska förvaltningen ta fram mål och koppla på lämpliga 

indikatorer. Vid sammanträdet 2018-06-27 ska målen och tillhörande 

indikatorer fastställas.  

Bedömning 

Äldrenämnden ska ta fram och besluta om mål inför 2019-2020. Processen 

förväntas pågå under våren 2018 och beslut om mål ska ha fattats i nämnd 

senast 30 juni 2018. 

Ronneby Kommun har en övergripande vision samt tillhörande strategiska 

målområden. Kommunfullmäktige har för 2019-2020, i förhållande till 2017-

2018, gjort justeringar i de beskrivande texterna tillhörande de åtta 

strategiska målområdena. Det är viktigt att kommunens nämnder utgår från 

texterna till de strategiska målområdena för att den röda tråden ska bli tydlig. 

 

Planering: 

Vid äldrenämndens sammanträde 2018-05-30 ska förslag till viktiga 

fokusområden/nämndmål för 2019-2020 arbetas fram.  

Tills kommande sammanträde i juni ska förvaltningen utifrån förslagen ta 

fram mål och indikatorer.  

Vid äldrenämnden sammanträde 2018-06-27 ska förvaltningen presentera 

förslag till mål samt tillhörande indikatorer för 2019-2020 och beslut ska 

fattas.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S), ledamöterna Sylvia Edwinsson (MP), Tomas Lund (SD) 

samt Ingrid Carlsson (M). 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen  
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§ 69 Dnr 2018-000067 704 

Information avseende Budget 2019  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef och ekonom redogör för budgetarbetet. Underlag till 

budgetarbetet presenteras och delas ut vid sittande sammanträde.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ersättare Laila 

Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, äldreförvaltningen  
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§ 70 Dnr 2018-000097 739 

Redovisning av KKIK och diskussion om 
förbättringsåtgärder 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(28) 
2018-05-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2018-000098 739 

Redovisning av KKIK och diskussion avseende 
mätning av telefoni och e-post 2017  

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.          

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 72 Dnr 2018-000134 739 

Lägesrapport avseende införande av IBIC, tid- och 
insatsregistrering samt ruttplanering i hemtjänsten 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 73 Dnr 2018-000099 730 

Redovisning av närvaro vid dödsögonblicket  

 

Sammanfattning  

På äldrenämndens sammanträde 180117 beslutades att närvaro vid 

dödsögonblicket ska redovisas i samband med tertial I och II 2018. 

Redovisning av närvaro vid dödsögonblick utifrån statistik i palliativa 

registret för första kvartalet 2018 visar på god närvaro vid dödsögonblicket. 

Bifogat finns även för hela 2017.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

Redovisning av närvaro vid dödsögonblick utifrån statistik i palliativa 

registret för första kvartalet 2018 visar på god närvaro vid dödsögonblicket. 

Bifogat finns även för hela 2017.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 74 Dnr 2018-000084 739 

Förslag till beslut avseende äldredagen 2018  

 

Sammanfattning  

Tjänsteman på Äldreförvaltningen (anhörigsamordnaren) har tidigare år haft 

i uppdrag att planera och samordna äldredagen. Detta har gjorts tillsammans 

med arbetsgrupp från KPR (Kommunala pensionärsrådet). Ett belopp har 

avsatts från äldrenämnden för planeringen. År 2017 var beloppet 52 000 

kronor.  

Bedömning 

KPR beslutade 2018-05-02 15§ att föreslå äldrenämnden att detta året anslå 

55 000 kronor till äldredagen 2018 samt att berörd tjänsteman från 

äldreförvaltningen tar kontakt med arbetsgruppen från kommunala 

pensionärsrådet (samma som förra året).  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att anslå 55 000 kronor till äldredagen 2018 

samt att berörd tjänsteman från äldreförvaltningen tar kontakt med 

arbetsgruppen från kommunala pensionärsrådet för att gemensamt planera 

dagen.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anslå 55 000 kronor till äldredagen 2018 samt att 

berörd tjänsteman från äldreförvaltningen tar kontakt med arbetsgruppen 

från kommunala pensionärsrådet för att gemensamt planera dagen 

________________ 

Exp: 

Enhetschef, myndighetskontoret äldreförvaltningen  
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§ 75 Dnr 2018-000105 739 

Information om utökad förebyggande verksamhet- 
(rehab-miljonen)  

 

Sammanfattning  

Beslut i Äldrenämnden 2018-02-28 §30 gällande internbudget för 2018. 

Medel om 1 000 000 kronor beslutas omfördelas från verksamhet 509 

hemtjänst till 520 rehab 

Bedömning 

Då det finns tydliga svårigheter att rekrytera inom dessa professioner 

bedöms det omöjligt att tidsbegränsa anställningar inom enbart 2018 för att 

uppnå beslutet 2018-02-28. Det har tidigare genomförts flera 

samarbetsprojekt i förebyggande arbete inom Ronneby kommun, till 

exempel ”Rehabilitering/Hemrehabilitering”, ”KoLa” och ”Trygg 

hemgång”. 

Som en nulägesbeskrivning är Äldreförvaltningen i full gång med ett 

paradigmskifte i och med det stora arbetet gällande IBIC - Individens behov 

i centrum.   

Rehabilitering kommer inom snar framtid att införas som ett nytt område i 

Senior alert. Senior Alert har valt att följa rehabiliteringsprocessen utifrån ett 

personcentrerat perspektiv som innebär att processen startar från personens 

egen skattning av sina begränsningar i vardagen. 

En svårighet i vardagen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter är att kunna 

förmedla sin kunskap på ett begripligt sätt till patienter, personal och 

kollegor. Med en pedagogisk verktygslåda kan deras kunskap förmedlas på 

ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt med patientens och dess behov i 

centrum. 

 

Utifrån ovanstående är utgångspunkten följande:  

Del 1 – Utbildning ”Den pedagogiska vägen – att skapa inlärning på bästa 

sätt”. - Förbättra kunskapen i arbetsgruppen gällande hur kunskap förmedlas 

till patienter och personal. 

Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska ha fått en pedagogisk 

verktygslåda för att kunna förmedla sin kunskap på ett så lyckat och effektivt 

sätt som möjligt. 
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Del 2 – Förebyggande arbete inom hemtjänstområdena med ett aktivitets-

fokuserat och person-centrerat förhållningssätt. 

 - Utveckla HSL-personalens förebyggande arbete tillsammans med 

biståndshandläggare. 

Framsteg och nöjda individer utifrån verktyget COPM. Sammankoppling 

mellan COPM och IBIC vilket bedöms underlätta för både individ och 

professionella. Färre beviljade insatser och timmar i förhållande till att 

projektet inte hade genomförts på de berörda områdena.  Kunna presentera 

vilka resultat som skulle kunna uppnås om samtliga arbetsterapeuter 

arbetade på detta sätt inom samtliga områden.  

Del 3 - Träningsgrupp för äldre  

- Starta samt utvärdera träningsgruppen.  

Framsteg för de individer som genomgått träningsgrupp för äldre. Mätning 

via in- och ut- tester som genomförs av fysioterapeut ska visa på framsteg 

för varje individ. Kunna presentera vilka resultat som skulle kunna uppnås 

om samtliga fysioterapeuter hade sådana träningsgrupper.  

Del 4 – Förebyggande insatser  

- Genomförda hembesök  

Samtal/aktivitetsbedömning med/av 10 antal individer ska vara genomförda 

under två månader hösten 2018.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), tjänstgörande 

ersättare Börje Johansson (S), Kristina Rydén (S) samt ersättare Laila 

Andersson (L).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Enhetschef, myndighetskontoret äldreförvaltningen  
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§ 76 Dnr 2018-000123 739 

Information om teknikutveckling  

 

Sammanfattning  

Information om begreppen e-hälsa, välfärdsteknologi och välfärdsteknik 

samt inspiration om hur digital teknik kan användas i vård- och 

omsorgssektorn. 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

Inom vård- och omsorgssektorn används ofta begreppen e-hälsa och 

välfärdsteknik. E-hälsa kan ses som det övergripande begreppet om hur man 

använder digitalisering för att nå hälsa, medan välfärdsteknik är en del av e-

hälsa där personer med funktionsnedsättning i alla åldrar använder den 

digitala tekniken. Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik. 

Begreppen används inom vård och omsorg. Välfärdsteknik är digital teknik 

som kan används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre.  

Det är viktigt att titta på förutsättningar som infrastruktur, organisation, 

ledningssystem samt juridiska och etiska perspektiv för att kunna införa och 

använda sig av digital teknik. Det är även viktigt då tekniken ska bli en del 

av den ordinarie verksamheten. 

Syftet med denna information är att ge inspiration om hur digital teknik 

exempelvis kan bidra till aktivitet, trygghet, självbestämmande, 

självständighet och delaktighet. 

 

Filmer framtagna av Myndigheten för delaktighet visas: 

Mobilt arbetssätt, Tillsyn via nattkamera, Trygghet och välfärdsteknik (GPS-

kamera)  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP). 
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Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 77 Dnr 2018-000075 003 

Remiss från Kommunstyrelsen- förslag till beslut 
avseende nytt arkivreglemente 

 

Sammanfattning  

Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att 

kunna hantera frågan om e-arkiv blev Ronneby kommun 2015-01-01, efter 

beslut i kommunfullmäktige, medlem i nybildade kommunalförbundet 

Sydarkivera. I samband med medlemsbeslutet antogs även 

förbundsordningen för Sydarkivera. För att tanken med förbundet ska kunna 

fullföljas dvs. att kunna överlämna digital information till e-arkiv måste 

respektive kommun förändra sitt arkivreglemente. Förslaget som nu 

överlämnas på remiss bygger på en mall som Sydarkivera har tagit fram. 

Arkivreglementet, såväl det gamla som detta förslag, omfattar samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att äldrenämnden inte har något att erinra mot 

förslag till nytt arkivreglemente.  

Bedömning 

Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att 

kunna hantera frågan om e-arkiv blev Ronneby kommun 2015-01-01, efter 

beslut i kommunfullmäktige, medlem i nybildade kommunalförbundet 

Sydarkivera. I samband med medlemsbeslutet antogs även 

förbundsordningen för Sydarkivera. För att tanken med förbundet ska kunna 

fullföljas dvs. att kunna överlämna digital information till e-arkiv måste 

respektive kommun förändra sitt arkivreglemente. Förslaget som nu 

överlämnas på remiss bygger på en mall som Sydarkivera har tagit fram. 

Arkivreglementet, såväl det gamla som detta förslag, omfattar samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen. 

För att möjliggöra för ett beslut av kommunfullmäktige i augusti sätts 

remisstiden till 2018-05-30. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att äldrenämnden inte har något att erinra mot 

förslag till nytt arkivreglemente.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att äldrenämnden inte har något att erinra mot 

förslag till nytt arkivreglemente.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att äldrenämnden inte har något att erinra mot förslag 

till nytt arkivreglemente 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2018-000136 739 

Förslag till beslut avseende verksamhetsuppföljning  

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning genomfördes hösten 2016 med två privata 

hemtjänstleverantörer och två hemtjänstgrupper i egen regi. En träff med 

fokus på frågeställningar kopplat till respektive område och en träff för 

delgivning av resultatet genomfördes.  

Resultatet av denna uppföljning presenterades för Äldrenämnden 161214. 

En uppföljning var planerad till februari, mars 2017, men på grund av 

prioriteringar i verksamheten genomfördes uppföljningen i mars 2018 istället 

med bland annat förbättringar inom områdena basala hygienrutiner, Senior 

Alert och samverkan som resultat.   

Äldrenämnden föreslås besluta att anta redovisad verksamhetsuppföljning 

och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram gemensam struktur för 

verksamhetsuppföljning för verksamhet i egen regi såväl som för externa 

aktörer och att återkomma till äldrenämnden med redovisning.  

Bedömning 

Verksamhetsuppföljning genomfördes hösten 2016 med två privata 

hemtjänstleverantörer och två hemtjänstgrupper i egen regi. Samtal hölls 

med respektive team enligt fastställda områden. Dessa områden var; 

mötesplatser, bemötande, hålla tider, kvalitetsregister, delegeringar, basala 

hygienrutiner, rengöring och skötsel av hjälpmedel, delaktighet i 

genomförandeplan, egenkontroll, avvikelser/riskanalyser, 

synpunkter/klagomål, dokumentation av utvecklingsarbete och personalens 

delaktighet i kvalitetsarbete och samverkan. En träff med fokus på 

frågeställningar kopplat till respektive område och en träff för delgivning av 

resultatet genomfördes.  

Resultatet av denna uppföljning presenterades för Äldrenämnden 161214 

(ÄN § 143) Diarienummer: 2016 000200.  

En uppföljning var planerad till februari, mars 2017, men på grund av 

prioriteringar i verksamheten genomfördes uppföljningen i mars 2018 

istället. 

Uppföljningen genomfördes under mars 2018.  

Följande har förbättrats sedan uppföljningen 2016:  
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Med basala hygienrutiner har arbetet med självskattningar tagit fart och 

uppmärksammas mer.  

Arbetet med Senior Alert är en given punkt på dagordningen.  

Samverkan fungerar bättre. För de privata utförarna är en arbetsterapeut och 

en sjuksköterska utsedd för regelbunden samverkan. I egen regin har 

samarbetet förbättrats i teamet, vid tidigare uppföljning har 

samarbetssvårigheter påvisats.  

Utifrån ovanstående har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en 

strukturerad uppföljningsprocess. Det behövs ett strukturerat sätt för att följa 

upp verksamheterna inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Det är 

av största vikt att uppföljningarna sker på lika sätt för såväl egenregi som 

privata företag (LOV).  

Uppföljningsprocessen ska ha sin utgångspunkt i redan befintligt material, 

exempelvis förfrågningsunderlag, interkontrollplan, brukarundersökning.  

Målet blir således att ta fram ett strukturerat material för 

verksamhetsuppföljning av såväl egenregi som privata företag inom vård- 

och omsorgsboende samt hemtjänst. 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta redovisad verksamhetsuppföljning 

och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram gemensam struktur för 

verksamhetsuppföljning för verksamhet i egen regi såväl som för externa 

aktörer och att återkomma till äldrenämnden med redovisning.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta redovisad verksamhetsuppföljning 

och att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram gemensam struktur för 

verksamhetsuppföljning för verksamhet i egen regi såväl som för externa 

aktörer och att återkomma till äldrenämnden med redovisning.  

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M) samt 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta redovisad verksamhetsuppföljning och att ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram gemensam struktur för 

verksamhetsuppföljning för verksamhet i egen regi såväl som för externa 

aktörer och att återkomma till äldrenämnden med redovisning senast 

december. 

________________ 

Exp: 

Enhetschef,  myndighetskontoret äldreförvaltningen  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS 
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§ 79 Dnr 2018-000003 739 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut redovisas på dagens sammanträde: 

Namnteckningsprov 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kund nr: 

26636)  

 Biståndsbeslut för 2018-01-01–2018-04-30 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Handläggare, administration äldreförvaltningen  
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§ 80 Dnr 2018-000004 739 

Aktuellt i verksamheten 2018 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 81 Dnr 2018-000005 739 

Information om kurser, konferenser m.m. 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m. på dagens 

sammanträde.  

________________ 
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§ 82 Dnr 2018-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2018 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför dagen sammanträde:  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 90 Avgifter inom 

äldreomsorgen 2018, 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 82 Årsredovisning 

2017 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet,  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 93 Dataskyddsombud 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 83 Dnr 2018-000007 739 

Övriga frågor 2018 

 

Sammanfattning  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer frågor om ryktet att en privat 

leverantör vill häva sitt avtal. Förvaltningschefen svarar att det inte är någon 

information äldreförvaltningen känner till då det inte har inkommit någon 

ansökan om upphävning av avtal.  

Vidare frågar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) hur äldreförvaltningen 

arbetar med anmälningar som görs till IVO, inspektionen för vård och 

omsorg. Förvaltningschefen svarar att anmälningar till IVO tas på största 

allvar och förvaltningen utreder alla anmälningar som kommer in.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S) samt ledamot Johannes Chen (-). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

 


